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1.

Financiële ondersteuning:
De gemeente Lubbeek voorziet elk jaar een budget I.S. Dit budget is in de loop van de vorige legislatuur gegroeid tot
€ 3000 werkingsgelden voor de ondersteuning van solidariteitsacties, en € 12000 voor rechtstreekse steun aan
ontwikkelingsprojecten in de landen van het Zuiden. De som van beide bedragen (€ 15000 vertegenwoordigt
ongeveer 0.08% van het gemeentelijk budget.
Standpunt: de GRIS vraagt dit groeipad aan te houden tot ongeveer 0.15% van het gemeentelijk budget.


Wat is het standpunt van uw partij over het volume van de beschikbare budgetten?
1. SP.A

Deze budgetten zijn nodig.
Wanneer het gemeentelijk aankoopbeleid vertrekt vanuit rechtvaardige NoordZuidverhoudingen dan heeft dat ook een uitstraling naar de inwoners. De gemeente
geeft het goede voorbeeld en dat brengt de inwoners op ideeën en dat geeft
stimulansen voor plaatselijke initiatieven. Zo bevorder je een duurzaam
consumptiegedrag, waar ook het Zuiden beter van wordt.
Het feit dat de gemeente budgetten voorziet is op zich al een zeer goede beslissing. Het
is moeilijk om over de bedragen op dit ogenblik een standpunt in te nemen.
Bovendien mogen we die budgetten niet zo eng bekijken. De federale overheid en
andere instanties zorgen eveneens voor budgettaire bijdragen. Een procentnorm in
enkele zinnen omschrijven zou niet verstandig zijn.
Het spreekt voor zich dat een gemeentebestuur moet streven naar een duurzaam lokaal
beleid.
Hoe?
1. door duurzame ontwikkeling als belangrijke factor op te nemen in het beleidsplan
2. duurzame ontwikkeling is maar mogelijk wanneer ook niet duurzame en
onrechtvaardige consumptiepatronen worden aangepakt;
3. bij aankopen en aanbesteding door de gemeente, waar mogelijk, voorrang te geven
aan producten die op een mens- en milieuvriendelijke wijze tot stand zijn gekomen.
4. door ethische criteria op te nemen in alle beperkte en openbare aanbestedingen;
5. door een overzicht te maken van de verschillende producten die te verkrijgen zijn,
alsook van de leveranciers, keurmerken en criteria, die het mogelijk maken dit
principe te realiseren; het gamma is zoveel uitgebreider dan koffie alleen.
6. eigen personeel en inwoners informeren en aanmoedigen hun steentje bij te dragen

door het gebruik van producten die op een mens- en milieuvriendelijke wijze tot stand
zijn gekomen.
2. VLD
3. N-VA

4. Groen!

5. VB
6. CD&V

7. LubbeekLeeft
8. Gemeentebelangen



Verwachting is dat het volume van budget niet zal verhogen. Budget wordt bepaald door
de begroting en de mening van de bevolking.
Bij ons leeft ook de zorg voor de vierde wereld.
Engagement tot steunen van logistieke, informerende en motiverende werking.
GROEN is voorstaander van een systematische verhoging van de budgetten. Een
gestage toename over de 6 jaren van de volgende legislatuur, om uiteindelijk het
beoogde doel van 0.15% te bereiken.
Wij vinden het positief dat het budget steeg de afgelopen jaren. Indien er voldoende
financiële ruimte is volgende legislatuur zijn wij voorstander om het groeipad aan te
houden.
Antwoord wordt verwacht

Welke prioriteit geeft uw partij aan de verschillende bestemmingen: werkingsmiddelen, projectsteun, noodhulp,
stedenband, andere …?
1. SP.A

2. VLD
3. N-VA

Als sp.a staan wij achter een beleid dat rekening houdt met de belangen van het
Zuiden. Het is eerder moeilijk prioriteiten te stellen. Het gaat er vooral om dat de
inwoners moeten worden warm gemaakt voor. Dit kan via allerlei kanalen. In de eerste
plaats door het beleid van de gemeente maar ook via verenigingen, scholen,
handelaars e.a.
Het sensibiliseren van de inwoners is naast de ondersteuning zelf een minstens even
belangrijke prioriteit. Door gericht en op een toonbare manier goed gekozen acties te
steunen creëren we een draagvlak bij de bevolking om met de gemeente en ook zelf te
steun te verlenen.
prioriteit aan:
- noodhulp ver en nabij
- gekend project waar mogelijk Lubbeek of een Lubbeekse ontwikkelings-

4. Groen!

5. VB
6. CD&V

7. LubbeekLeeft
8. Gemeentebelangen

samenwerker reeds actief is. Bvb Sven Smets in Colombia, Nathalie Francken in ngo
Tanzania, Madagascar, Bolivie.
Graag hadden wij de visie gekend van de GRIS, inspraak van het lokale expertteam in
deze lijkt ons essentieel.
Groen! geeft de voorkeur aan de ondersteuning van de projecten die een band hebben
met Lubbeek en haar inwoners. Op de tweede plaats komen de werkingsmiddelen zoals
ze nu voorzien zijn en gedefinieerd zijn.
De noodhulp is een heikel probleem. Groen! is voorstander dat de gemeente geld
vrijmaakt en een begrotingsherziening doet op het moment dat er echte noodhulp nodig
is, zodat het budget van de GRIS hier niet voor moet dienen.
Prioriteiten stellen is moeilijk. De verschillende bestemmingen hebben allemaal hun
waarde. Voorwaarde moet steeds blijven dat het humanitaire karakter van het project
aanwezig en aantoonbaar is en het resultaat voldoende kan aangetoond worden.
Mogelijke uitbereiding van de bestemmingen: is het voorzien van een bedrag voor eigen
kosten van burgers die vertrekken naar het buitenland om deel te nemen aan een
project. Betreffende noodhulp zijn wij van mening dat ad hoc steunacties moeten
opgezet worden waarbij de gemeente speciale aparte budgetten voorziet die kunnen
aangewend worden.
Antwoord wordt verwacht

2. Ambtelijke beleidsondersteuning en logistiek:
Standpunt: De GRIS vraagt om dit engagement uit te breiden en te verankeren in het voorzien van een parttime
ambtelijk mandaat I.S. voor beleidsondersteuning.


Is uw partij bereid dit mee te realiseren?
1. SP.A

Een professionele ondersteuning van de GRIS en haar lid organisaties op materieel en
administratief vlak is belangrijk voor het goede verloop van de initiatieven zelf en laat de
organisatoren toe zich te concentreren op de inhoud. Om dit mogelijk te maken moeten
de budgetten, de logistieke middelen en de beschikbare tijd voor het gemeentepersoneel volstaan om hun bijdrage optimaal te kunnen leveren. In de praktijk is de
motivatie van het gemeentepersoneel bovendien een niet te onderschatten

succesfactor. De sp.a wil de initiatieven van de GRIS graag verder optimaal
ondersteunen en eventueel deze steun zelfs uitbreiden, maar zonder nu reeds de
manier te kiezen waarop dit uitgevoerd zal worden.
2. VLD
3. N-VA
4. Groen!

5. VB
6. CD&V

7. LubbeekLeeft
8. Gemeentebelangen


Ja
Wij ondersteunen dit idee. Centralisatie van alle verantwoordelijkheden verbonden aan
internationale solidariteit bij een ambtenaar is de beste garantie voor continuïteit, goede
opvolging. Als we deze verantwoordelijkheden bij 1 persoon onderbrengen (als halftijds
mandaat), dan wordt dit tezelfdertijd een “hoofdtaak”, of “kerntaak”, maw een prioriteit.
Wij zijn van oordeel dat er voldoende personeel is op het gemeentehuis, maar dat die
misschien niet de goede dingen doen of de dingen op de juiste manier doen. Daarom
zijn we zeker akkoord om iemand expliciet deeltijds te belasten met Internationale
Samenwerking, maar niet om weer iemand bij aan te werven.
Antwoord wordt verwacht

Hoe ziet u de concrete invulling van dit mandaat?
1. SP.A

2. VLD
3. N-VA

4. Groen!

Het lijkt een uitstekend idee een vaste aanspreekpersoon aan te duiden bij de gemeente
voor de GRIS. We zullen daarnaast nagaan op welke manier we de nodige ondersteuning optimaal kunnen realiseren, ofwel via een deeltijdse inzet van vast personeelslid
(bvb de vaste aanspreekpersoon) ofwel via een variabele inzet van enkele personeelsleden, wat er op neerkomt dat we bvb meer personeelsinzet zouden leveren wanneer er
zich meer werk aanbiedt en dit personeelslid of deze personeelsleden tijdelijk ook meer
andere taken geven, wanneer er zich minder werk aanbiedt voor de GRIS.
Aangezien we de bevolking willen informeren langs gemeente(Schepen Internationale
Solidariteit) is invulling nodig door opvolgen van de GRIS-vergadering en een
contactpersoon .
Onze voorkeur gaat uit om dit mandaat in te vullen binnen het bestaande
ambtenarenapparaat. In deze economisch moeilijke tijden moeten we er ook naar
streven om de loonkost (van het ambtenarenkorps) binnen de perken te houden. M.a.w.
we zijn voorstaander van het zoeken van een geëngageerde ambtenaar, en herverdelen
van zijn/haar huidige taken om de vereiste tijd vrij te maken.

5. VB
6. CD&V
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Naast logistieke en administratieve ondersteuning is ook beleidsondersteuning
noodzakelijk. Initiatieven van het personeelslid worden positief onthaald. Het
personeelslid zal tevens ter beschikking staan van de burgers die een initiatief willen
opstarten, zij/hij zal de nodige kennis opdoen om de burgers te informeren en verder te
verwijzen. Het oprichten van een stedenband met het Zuiden zal onderzocht worden
door het personeelslid. Ook administratieve ondersteuning voor het behouden van de
huidige stedenband behoort tot de taken.
Antwoord wordt verwacht

Hoeveel % VTE zou uw partij hiervoor voorzien?
1. SP.A

2. VLD
3. N-VA

4. Groen!

5. VB
6. CD&V
7. LubbeekLeeft
8. Gemeentebelangen

We willen op de eerste plaats een kwaliteitsvolle ondersteuning geven en de
personeelsleden hiervoor correct laten waarderen. Het is moeilijk hier nu al een vast
percentage van een voltijdequivalant aan toe te kennen
Werktijd wordt gevonden binnen het bestaande kader door een efficiëntere
taakverdeling. Nu horen we vanuit gemeentediensten: “Al die vergaderingen moeten
gerecupereerd worden ten nadele van het gewone werk”.
Hier graag input van de GRIS, een gedetailleerde taakomschrijving is essentieel om de
benodigde resources in te schatten. 50% VTE lijkt realistisch, maar af te toetsen aan de
reële noden.
50%
Antwoord wordt verwacht

3. Lubbeek FairTradeGemeente:
Sedert enkele jaren doet Lubbeek inspanningen om FairTrade producten te promoten bij de Lubbeekse bevolking.
Daartoe is in 2008 door de gemeente een resolutie aangenomen om een trekkersgroep op te richten tot het
verwerven – en behouden – van het label FairTradeGemeente.
Standpunt: De GRIS vraagt om de bestaande trekkersgroep nieuw leve in te blazen door een daadwerkelijke
vertegenwoordiging van alle politieke partijen af te vaardigen.



Is uw partij bereid daadwerkelijk mee te werken aan het behalen van het FairTrade-label?
1. SP.A

2. VLD
3. N-VA
4. Groen!
5. VB
6. CD&V

7. LubbeekLeeft
8. Gemeentebelangen


Ja. Op die manier werkt iedereen vanuit zijn eigenheid mee aan een meer rechtvaardige
handel. Bijdragen aan de duurzame ontwikkeling van kleine boeren in het Zuiden is voor
sp.a bijvoorbeeld belangrijk.
Ja
Het behalen van een fairtrade label sluit aan met een van de hoofdthemapunten van
GROEN Lubbeek. Solidariteit, binnen de gemeente, MAAR ook over de grenzen heen.
Ja, wij willen meewerken aan het behalen van het FairTradelabel. Voor de gemeente is
dit een vrij haalbare wijze om zijn solidariteit met de derde wereld te betuigen. De
gemeente heeft hier een voorbeeldfunctie tot sensibilisering van de bevolking.
Antwoord wordt verwacht

Op welke termijn ziet u dat te realiseren?
1. SP.A

2. VLD
3. N-VA

4. Groen!

De sp.a is onmiddellijk bereid mee te werken en de trekkersgroep nieuw leven in te
blazen. De praktijk zal moeten uitwijzen op welke termijn we het label van Fair Trade
gemeente kunnen behalen.
Tegen1/1/1216
FairTrade is eerlijke handel. Kritische houding is nodig; naast FairTrade Oxfam, Magazin
du monde nu ook in winkelketens Delhaise, Colruyt...
Zelfs postorderbedrijven(La Redoute)
De 5 criteria halen is realiseerbaar. Daarbij steunen op samenwerking tussen de
verschillende Lubbeekse raden.
Gelijktijdig en in harmonie steunen van ecologische streekprodukten bvb in het
gemeentehuis Havelaarkoffie en fruitsap Vanhellemont.
Twee maal per jaar gezamenlijke FairTrade- en boerenmarkt.
Hoe ver staan we vandaag? Is er een projectplan met deeldoelstellingen, en tijdslijn?
Zondermeer een einddatum vooropstellen, .... staat gelijk aan (te) veel beloven? De
gemeentelijke ambtenaar kan hier aan meewerken, dit in nauwe samenwerking met de
“trekkersgroep”.
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In de volgende legislatuur – ten laatste 2018.
Antwoord wordt verwacht

4. Asiel en migratie:
De Raad van Maatschappelijk Welzijn besliste in 2011 om een Lokaal Opvanginitiatief (LOI) op te richten voor de
opvang van niet begeleide minderjarige vreemdelingen (NBMV). De uitvoering van deze beslissing laat op zich
wachten.
Standpunt: De GRIS vraagt om onmiddellijk werk te maken van de uitvoering van deze beslissing.


Zal uw partij zich engageren om de oprichting van een LOI voor NBMV of voor alleenstaande asielzoekers, ook
daadwerkelijk en snel uit te voeren?
1. SP.A

2. VLD
3. N-VA
4. Groen!

Als sp.a vinden we het belangrijk dat in het bijzonder minderjarige vreemdelingen de
kans krijgen op een menswaardig leven. Indien we hen bovendien de kans bieden zich
te integreren in onze maatschappij biedt dit niet allen voor hen voordelen, maar kunnen
ze zich later als volwassenen op een positieve manier inschakelen in onze
maatschappij. Door een aantal niet begeleide minderjarige vreemdelingen op te nemen,
kunnen we als gemeente een positief signaal geven en mee bouwen aan een draagvlak
bij de bevolking. Het is immers van groot belang dat de bevolking achter deze
initiatieven staat.
De sp.a engageert zich om werk te maken van een Lokaal Opvanginitiatief. De Raad
voor Maatschappelijk Welzijn besliste dit en we willen nagaan hoe we deze beslissing
snel en efficiënt kunnen realiseren.
Ja. Zeker een LOI voor NBMV. Nog vragen over alle alleenstaande asielzoekers.
De realisatie van een LOI is een doelstelling waar GROEN Lubbeek de afgelopen jaren
heel actief aan gewerkt heeft. Project op de agenda gezet, actueel gehouden, actieve
participatie in de zoektocht naar geschikte woning. We hebben onze visie en inzet onder
de aandacht van de bevolking gebracht via website, GROEN krant.
Ondertussen werd er (eindelijk) een woning aangekocht op de Staatsbaan. De volgende
legislatuur moet dit project verder uitgewerkt worden: verbouwingen, personeel
aantrekken/opleiden!

En Groen is voorstander om LOI uit te breiden en meerdere plaatsen te voorzien ook
voor volwassenen (alleenstaande mannen en eventueel gezinnen)
5. VB
6. CD&V

7. LubbeekLeeft
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Ja, onze OCMW-mandatarissen hebben de oprichting van een LOI voor NBMV steeds
positief beantwoord en zullen dit dossier ook blijven opvolgen. Wij zijn voorstander van
een LOI. Onze doelstelling is nog deze legislatuur een LOI voor NBMV op te richten,
een woning is reeds aangekocht op de Staatsbaan. In de volgende legislatuur willen wij
bekijken of de oprichting van een LOI voor volwassen tot onze mogelijkheden behoort.
Antwoord wordt verwacht

5. Ethische bankieren:
Op vraag van de GRIS heeft de commissie financiën in 2011 de mogelijkheden onderzocht om op een ethisch
verantwoorde manier om te gaan met gemeentegelden, zonder daar concrete uitwerkingen aan te verbinden.
Standpunt: de GRIS vraagt om de verzamelde informatie zo snel mogelijk om te zetten in concrete maatregelen.


Zal uw partij zich engageren om concrete stappen te nemen inzake ethisch bankieren met gemeentegelden?
1. SP.A

2. VLD
3. N-VA

4. Groen!

Uit een enquête van de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten enkele jaren
geleden bleek dat het begrip ‘ethisch of duurzaam sparen of beleggen’ nauwelijks
bekend was. Dit is nochtans belangrijk als men een beleid rond duurzame ontwikkeling
en Noord-Zuid wil uitbouwen.
Reserves investeren in financiële producten met een maatschappelijke meerwaarde is
belangrijk voor sp.a. Vooral in duurzame spaar- en beleggingsproducten. Op deze
manier wordt het algemeen belang behartigd én wordt er een belangrijk signaal naar de
burgers toe gegeven. De ethische belegger heeft niet enkel de portemonnee maar ook
het hart op de goede plaats.
Ja, is principieel waardevol. Triodos investeert kapitaal van spaarders (=bevolkinggemeente) in duurzame activiteiten. Om concrete stappen te zetten is nog meer
kennis nodig: informeren bij s die dit reeds doen.
We kennen wel initiatief ‘t Lampeke.
Louter financieel winstbejag als doel heeft geleid tot de huidige economische crisis (oa
in de Gemeentelijke Holding is gebleken dat dit nefast afloopt). Ethisch bankieren is een

belangrijk facet van goed bestuur. Wij steunen het idee betreffende ethisch bankieren
met gemeentegelden. Tezelfdertijd is dit een financieel, technisch dossier, er moet
uitgezocht worden welke (fractie van de) financiële middelen ethisch belegd kan worden.
Dit is de eerste stap, in de praktijk brengen de volgende.
5. VB
6. CD&V
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Ja, wij denken dan aan een krekelrekening of het principe van de alternatieve Tobintaks.
Antwoord wordt verwacht

6. Scholen en Jeugdverenigingen:
De Lubbeekse onderwijsinstellingen organiseren elk jaar diverse projecten om de aandacht van de leerlingen en
hun ouders te vragen voor internationale solidariteit.
Ook jeugdverenigingen hebben een grote impact op jongeren en kunnen ze aansporen tot méér openheid,
solidariteit en interculturaliteit.
Standpunt: De GRIS vraagt om de onderwijsinstellingen zonder onderscheid van netwerken alsook de
jeugdverenigingen daadwerkelijk bij te staan in hun projecten.


Vraag: welk beleid zou uw partij op dit vlak ontwikkelen naar de scholen en de jeugdverenigingen?
1. SP.A

Scholen spelen een sleutelrol in de opvoeding van onze kinderen. We willen in overleg
met de scholen initiatieven nemen in samenwerking met verschillende partners:
We denken aan multiculturele activiteiten : verschillende landen/nationaliteiten zichzelf
laten voorstellen, kennis maken met met de wereldkeuken, drankjes, toerisme,
gebruiken en cultuur.
Volwassenen die grote cultuurconsumenten zijn, zijn vaak van jongs af aan in contact
gekomen met cultuur. Het onderwijs waar iedereen van geniet, is dan ook een uitermate
geschikt instrument om jonge mensen te laten proeven van cultuur. Niet alleen op
klassieke manier zoals klassieke toneelvoorstellingen, maar wel door middel van een
aanpak op maat. Een overeenkomst met de gemeente waarin wordt bepaald hoe kan
worden samengewerkt op cultureel vlak. Overleg met de scholen over wat de vragen en
verwachtingen zijn en hoe we hieraan kunnen voldoen. De scholen kunnen van hun
kant een cultuurverantwoordelijke aanduiden die als contactpersoon zal fungeren.
We willen periodiek een themadag rond een bepaald land inrichten,

Acties: 11.11.11, vredeseilanden, fosterparents, mobileschool e.a. worden ingepland.
Ook jeugdverenigingen hebben een grote impact op jongeren.
Uitwisselingsprojecten, vorming, elkaar ontmoeten en samenwerken zijn een
meerwaarde voor alle betrokkenen. Uitwisselingsprojecten, een variant op bouworde
maar dan van de gemeente uit, kunnen overwogen worden. De gemeente Lubbeek telt
immers tal van jonge mensen die opgeleid zijn in een verschillende discipline. Een
uitwisseling met een zustergemeenschap in een derdewereldland zodat ze hun
discipline vanuit een ander perspectief kunnen uitoefenen en delen met de plaatselijke
bevolking, kan interessante mogelijkheden bieden. Omgekeerd krijgen ze ook de kans
veel bij te leren van de jongeren daar. Op die manier hopen we bij te dragen tot het
vormen van wereldburgers. De jongeren die deelnemen worden ambassadeurs van de
interculturaliteit en creëren mee een draagvlak bij de bevolking.
2. VLD
3. N-VA
4. Groen!

5. VB
6. CD&V

7. LubbeekLeeft
8. Gemeentebelangen

Aansluiten bij bestaande schoolprojecten, samenwerking(bis) tussen gemeentelijke
raden. Noteer: in Lubbeek alleen basisonderwijs; projecten niet te moeilijk maken.
Uitwerken van dergelijk initiatief in samenwerking met scholen en jeugdverenigingen kan
gebeuren onder aansturing van de gemeentelijke ambtenaar die verantwoordelijk is voor
internationale samenwerking en ontwikkelingssamenwerking. Deze opdracht dient aldus
opgenomen te worden in zijn functiebeschrijving. Echter ook het engagemenent van de
scholen en jeugdverenigingen in deze is onontbeerlijk. Ook de medewerking van de
betrokken schepenen is essentieel. Wij stellen voor om bij dit initiatief alle verenigingen
te betrekken, niet enkel de jeugd. Kan dit mee opgenomen worden in het charter van de
cultuurraad, jeugdraad?
Wij zien de jeugdraad als onze partner om jeugdverenigingen te sensibiliseren over
Internationale Solidariteit, ethisch beleggen, het promoten van FairTrade producten, …
Scholen verdienen de nodige ondersteuning in de activiteiten die zij ondernemen in het
kader van wereldsolidariteit. Logistieke ondersteuning maar ook financiële
ondersteuning via de werkingsmiddelen. Wij zijn voorstander om systematisch
activiteiten op te nemen in het schoolprogramma met als thema: wereldsolidariteit ook
de thema’s racisme en homofobie verdienen aandacht in het schoolprogramma.
Antwoord wordt verwacht

7. Communicatie en Samenwerking:
Communicatie naar de burgers speelt een sleutelrol in het ontwikkelen van elk beleid.
Samenwerking tussen de verschillende beleidsdomeinen vergroot de impact en de efficiëntie.
Standpunt: De GRIS vraagt om de thema’s rond ontwikkelingssamenwerking méér in de belangstelling te plaatsen, de
verschillende beleidsdomeinen beter op elkaar af te stellen en de gemaakte afspraken beter op te volgen en
uit te diepen.
 Vraag: welke concrete initiatieven zou uw partij ontwikkelen op het vlak van communicatie en de samenwerking
tussen de verschillende beleidsdomeinen?
1. SP.A
Een gemeente kan een beroep doen op verschillende kanalen om informatie te
verspreiden. Sensibiliseringscampagnes kunnen aangekondigd worden in het
gemeenteblad. Ook de website, een nieuwsbrief, folders in het gemeentehuis, in het
OCMW en in de bibliotheek, een artikel of advertentie in de huis-aan-huis-bladen,
regionale tv- of radiostations, sp.a heeft ook in haar programma het promoten van
buurtfeesten opgenomen. Ook daar kunnen multiculturele activiteiten en
solidariteitsacties worden aangemoedigd.
Initiatieven zoals het Afrika Film Festival kunnen bijdragen aan het begrip en de
aandacht van de bevolking voor internationale solidariteit.
De voorgestelde ‘integrale’ aanpak, waarbij de ontwikkelingssamenwerking méér in de
belangstelling wordt geplaatst en waarbij de beleidsdomeinen beter op elkaar afgestemd
worden is in deze zin waardevol.
2. VLD
3. N-VA
Moeilijke vraag. We verwijzen naar vorige rubrieken en leggen inderdaad de nadruk op
‘samenwerking’: gemeentera(a)den, personeel, verenigingen, inwoners.
4. Groen!
Ook hier kan de bevoegde gemeentelijke ambtenaar een belangrijke rol spelen
(specificeren in taakomschrijving dat dit een van de verantwoordelijkheden is)
Weerkerende rubriek in het gemeentelijk informatieblad. GRIS helpt met het aanbrengen
van de teksten, input van het expertteam.
Samenbrengen van de relevante bestuursmandaten bij een enkele schepen: met name
de verantwoordelijkheden voor internationale samenwerking, verenigingsleven
(jeugdbewegingen) en onderwijs zal ook bijdragen tot een eenduidige communicatie.
5. VB

6. CD&V

7. LubbeekLeeft
8. Gemeentebelangen

Communicatie via het gemeentelijk infoblad, de website en folders. Resoluties
ondertekenen is onvoldoende, als de concrete uitwerking niet volgt. Internationale
samenleving is een apart beleidsdomein en verdient onze volle aandacht. Het is de taak
van de schepen ontwikkelingssamenwerking om ervoor te zorgen dat de gemeentelijke
diensten voldoende oog hebben voor ontwikkelingssamenwerking ook in andere
beleidsdomeinen. Een goede collegiale samenwerking tussen schepenen onderling is
naar ons aanvoelen een noodzaak.
CD&V Lubbeek is verder overigens van mening dat alle adviesraden met meer respect
dienen bejegend te worden. Adviezen moeten au serieux genomen worden. Raden
dienen betrokken te worden. En interactie tussen de adviesraden zeker voor
overlappende bevoegdheden of beleidsdomeinen dienen in de betreffende raden
besproken te worden in overleg.
Antwoord wordt verwacht

8. Stedenband:
Nogal wat Vlaamse gemeenten investeren, met de steun van de hogere overheid, in een stedenband met een of
meerdere gemeenten in een land van het Zuiden. Deze stedenband is gedragen door tweerichtingsverkeer, onder de
vorm van kennisuitwisseling, culturele verrijking, menselijke (h)erkenning.
Standpunt: de GRIS vraagt om via de aanstelling van een ambtenaar I.S. een project te starten voor het
onderzoeken van de mogelijkheid voor het aangaan van een stedenband in Lubbeek.


Vraag: wat is het standpunt van uw partij over een eventuele stedenband van Lubbeek met een gemeente van het
Zuiden?
1. SP.A

Wij zijn voorstander, dit is trouwens opgenomen in ons programma.
Zij leren van ons, wij van hen.
Om een voorbeeld aan te halen: Leuven had van 1998 tot 2005 een internationale
stedenband met de stad Nakuru in Kenia. Dit was pionierswerk. Leuven en Nakuru
wilden allebei meer duurzaam ontwikkelen en werkten daarom samen een hele reeks
acties. Onder andere tentoonstellingen, de renovatie van sociale huisvesting in Nakuru,
een training in het leggen van kasseistenen, bouwkampen, vormingen voor ambtenaren,
communicatiebruggen tussen scholen... In het najaar van 2005 besliste Leuven om haar
stedenband met Nakuru niet te vernieuwen omdat de gemeenschappelijke basis

daarvoor ontbrak. De resultaten gingen echter niet verloren. De kennis en ervaring
blijven, de materiële realisaties behouden lang hun waarde en het leerproces was even
belangrijk als de nagestreefde eindresultaten.
Duidelijke voorwaarden moeten worden gesteld ivm de financiële impact en bestemming
hiervan. Een sterke omkadering en opvolging zal hiervoor nodig zijn. Dit om eventueel
oneigenlijk gebruik of aanwending van middelen te voorkomen.
2. VLD
3. N-VA

4. Groen!

5. VB
6. CD&V

7. LubbeekLeeft
8. Gemeentebelangen

Er is reeds Linden zoekt Linden. Vanuit hun ervaring en werking contact opbouwen met
dorp waar een Lubbeekse ontwikkelingswerker actief is of rond een bestaand project.
Informeren en leren bij gemeente die op dit vlak wat ervaring heeft.
GROEN steunt het opzetten van een stedenband met een gemeente uit het Zuiden.
Dergelijk project verhoogt de zichtbaarheid van internationale solidariteit/samenwerking
in de gemeente. Dit kan een belangrijke hefboom zijn met betrekking tot de concrete
uitwerking van internationale samenwerking; onder andere reik je via deze weg een
concreet project aan voor scholen en het verenigingsleven.
Een gemeente staat niet op zichzelf. Ze is een onderdeel van het Vlaamse Gewest,
België, de Europese Unie, de geglobaliseerde samenleving. Een internationale band
kan een gemeente versterken en mensen verbinden.
De bestaande initiatieven zoals Linden groet Linden kunnen inspirerend werken om dit
verder uit te bouwen. Een stedenband met een gemeente in het Zuiden verhoogt het
wederzijds begrip tussen de inwoners omtrent hun levensgewoonten, opinies en cultuur.
Daarnaast kan de gemeente een belangrijke rol spelen in het sensibiliseren van de
inwoners voor het Zuiden.
Gemeentelijke administratieve ondersteuning voor het oprichten en behouden van een
stedenband is noodzakelijk voor CD&V Lubbeek.
Antwoord wordt verwacht

